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CARE PROPERTY INVEST  
naamloze vennootschap 

Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht 
Maatschappelijke zetel: Horstebaan 3, 2900 Schoten 

Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen) 
(de “Vennootschap”) 

 
Vooruitzichten 

 
 

Care Property Invest zal aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders op 20 mei 2015 een bruto 

dividendbetaling voorstellen voor boekjaar 2014 van € 0,63 per aandeel (d.i. na aftrek van de roerende voorheffing 

ten belope van 15%, een netto-dividend van circa € 0,54 per aandeel). Behoudens onvoorziene omstandigheden 

stelt de raad van bestuur van de Vennootschap voor boekjaar 2015 eenzelfde dividendbetaling voorop. De 

Vennootschap verwacht, op basis van de overeenkomsten afgesloten in het kader van het initiële 

investeringsprogramma van de Vennootschap die nog gedurende gemiddeld 19 jaar inkomsten zullen genereren, 

een stabiel dividend te kunnen uitkeren. De solvabiliteit van de Vennootschap wordt ondersteund door de 

stabiele waarde van haar vastgoedprojecten. 

  

De raad van bestuur van Care Property Invest onderzoekt de mogelijkheid om een kapitaalverhoging door te 

voeren in de loop van 2015, onder voorbehoud van gunstige marktomstandigheden en goedkeuring van de FSMA. 

Hiertoe heeft Care Property Invest Petercam en Belfius aangesteld als Joint Global Coordinators en Bookrunners. 

 

Voorzichtigheid omtrent vooruitzichten  

Dit persbericht bevat vooruitzichten die risico’s en onzekerheden inhouden, onder meer verklaringen over plannen, 

doelstellingen, verwachtingen en voornemens van Care Property Invest. Lezers worden erop gewezen dat dergelijke 

vooruitzichten gekende en ongekende risico’s inhouden en onderworpen zijn aan belangrijke bedrijfs-, economische en 

concurrentiële onzekerheden, die Care Property Invest grotendeels niet onder controle heeft . Indien één of meer van deze 

risico’s of onzekerheden zich zouden voordoen of indien gehanteerde basishypothesen onjuist blijken, kunnen de uiteindelijke 

resultaten ernstig afwijken van de vooropgestelde, verwachte, geraamde of geëxtrapoleerde resultaten. Dientengevolge neemt 

Care Property Invest geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de juistheid voor deze vooruitzichten. Care Property Invest 

verbindt zich er niet toe om deze verklaringen over de toekomst te updaten of herzieningen te publiceren, behalve in het geval 

dit wettelijk vereist is. 
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Elke beleggingsbeslissing met betrekking tot de kapitaalverhoging, mag pas gebeuren na grondig onderzoek van het prospectus 

dat desgevallend zal worden gepubliceerd, met inbegrip van de risicofactoren die erin zullen zijn opgenomen. Vooraleer 

beleggers beslissen om te beleggen en een verrichting met betrekking tot de kapitaalverhoging aangaan, moeten zij zich ervan 

vergewissen dat zij een correct begrip hebben van de verrichting en een onafhankelijke beoordeling kunnen maken van het 

passend karakter van de transactie in het licht van hun doelstellingen en hun eigen financiële situatie. Beleggers moeten zich 

ervan vergewissen dat zij over voldoende informatie beschikken met betrekking tot de Vennootschap en de kapitaalverhoging, 

vooraleer te beleggen. 

 

Deze aankondiging mag niet worden beschouwd als een aanbieding of een verzoek tot aanbiedingen in een jurisdictie waar een 

dergelijke aanbieding onwettig zou zijn (zonder naleving van de verplichtingen inzake registratie of zonder naleving van de 

relevante voorwaarden inzake vrijstellingen van registratieverplichtingen). Deze aankondiging is niet bestemd voor 

verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Japan of Zwitserland of in of 

naar enige andere jurisdictie waar deze verspreiding onwettig zou zijn. 

 
 


